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exclusivamente online no sítio: http://ppgselecao.eesc.usp.br, 
devendo ser preenchidos e anexados os seguintes documentos:

Formulário de inscrição online disponível no sítio do proces-
so seletivo: http://ppgselecao.eesc.usp.br

Currículo Lattes (CNPq) sendo que, quando solicitado, os 
candidatos devem poder comprovar as informações fornecidas, 
através de cópias das respectivas publicações, diplomas e 
demais atividades acadêmicas.

Histórico Escolar da Graduação e do Mestrado.
Comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor 

de R$ 214,00. O valor deverá ser depositado em:
USP/EESC - Taxas Pós-Graduação
Banco do Brasil – Agência 3062-7 – c/c 168147-8
2.2. Para a segurança do candidato, as inscrições deferidas 

serão apresentadas em uma lista no sítio do processo seletivo 
até o dia 23-10-2020. Caso o candidato tenha completado o 
processo de inscrição e seu nome não conste da lista de inscritos, 
deverá enviar e-mail para ppgset@eesc.usp.br até o dia 30-10-
2020 às 17h30 para providências.

3. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS
3.1. A seleção será realizada por uma comissão de 3 orien-

tadores do programa, nomeada pela Comissão Coordenadora do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia 
de Estruturas), e estará aberta a candidatos com título de 
Mestre em áreas afins com validade nacional ou equivalente 
ao outorgado pela USP (a ser comprovado no ato da matrícula). 
A admissão será feita por processo seletivo, com base nos 
seguintes critérios:

Análise do Currículo Lattes (CNPq), análise do histórico 
escolar da Graduação e do histórico escolar do Mestrado.

A análise do Currículo corresponderá no máximo a 30% da 
pontuação total e serão considerados os seguintes itens:

- Atividades de Iniciação Científica e/ou Mestrado com 
bolsa de estudos (até 5%);

- Publicação de trabalhos ou patentes (até 15%)
- Atividades docentes relacionadas (até 5%)
- Demais atividades acadêmicas como monitoria, participa-

ção em eventos com apresentação de trabalho. (até 5%).
A análise do histórico escolar da graduação corresponderá 

no máximo a 20% da pontuação total e serão considerados os 
seguintes itens:

- Desempenho nas disciplinas dos quais: até 15% cor-
respondem aos conteúdos de Resistência dos Materiais (ou 
Mecânica dos Sólidos), Estática das Estruturas (ou Teoria de 
Estruturas) e Cálculo e até 5% correspondem aos conteúdos das 
disciplinas profissionalizantes da área de Estruturas: Sistemas 
Estruturais, Estruturas de Concreto, Estruturas de Aço e Estru-
turas de Madeira.

A análise do histórico escolar do Mestrado corresponderá 
no máximo a 50% da pontuação total e será considerado o 
desempenho nas disciplinas afins à área de Estruturas.

Serão selecionados e classificados os 30 primeiros colo-
cados

As 15 vagas do programa serão preenchidas respeitando a 
ordem de classificação dos candidatos.

Os candidatos selecionados e não convocados formarão um 
cadastro de reserva com validade até 06-08-2021.

Para escolha de orientadores, respeitando os prazos regi-
mentais, os candidatos classificados deverão submeter-se a 
entrevistas, nas quais serão considerados os seguintes aspectos:

- Tempo de dedicação aos estudos e
- Interesse e afinidade com os temas propostos.
3.2. O resultado preliminar será divulgado até o dia 

02-12-2020, na secretaria do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) e no sítio do 
processo seletivo.

3.3. A revisão do resultado preliminar poderá ser solicitada 
pessoalmente na secretaria do Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas) até o dia 04-12-
2020 às 17h30.

3.4. O resultado final será divulgado até o dia 07-12-2020, 
na secretaria do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil (Engenharia de Estruturas) e no sítio do processo seletivo.

4. DAs Matrículas
4.1. Respeitando a ordem de classificação os candidatos 

selecionados serão notificados pela coordenação por e-mail, 
com instruções sobre manifestação obrigatória de interesse e 
demais procedimentos relativos ao período de matrícula.

4.2. As matrículas no curso de Doutorado serão efetivadas 
com início em 01-02-2021 e com término no dia 06-08-2021, 
das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17h30, na secretaria do 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia 
de Estruturas). Para candidatos brasileiros, no ato da matrícula 
será exigida 01 cópia legível acompanhada do original para 
comparação, dos seguintes documentos:

RG
CPF
Título de Eleitor
Certificado de Reservista
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento
Diploma de Graduação (frente e verso);
Histórico Escolar da Graduação
Histórico Escolar do Mestrado para os ingressantes no 

doutorado
Diploma de Mestre com validade nacional ou equivalente 

ao outorgado pela USP (frente e verso). Para aqueles que ainda 
não possuem o diploma de Mestre, Certificado de Homologação 
de defesa de Mestrado em área de pós-graduação cujo diploma 
expedido tenha validade nacional

01 foto 3x4
Aceite de orientador credenciado no programa
Obs: As cópias dos documentos não precisam ser auten-

ticadas.
4.3. Os candidatos estrangeiros selecionados devem apre-

sentar, no ato da matrícula, cópia legível acompanhada do 
original para comparação dos documentos abaixo relacionados:

Certificado de conclusão de curso superior de graduação
Histórico Escolar de curso superior de graduação
Histórico Escolar do Mestrado para os ingressantes no 

doutorado
Diploma de Mestre com validade nacional ou equivalente 

ao outorgado pela USP (frente e verso).
01 foto 3x4
Certidão de nascimento ou certidão de casamento
Visto temporário ou permanente com item IV
RNE – Registro Nacional de Estrangeiro
Aceite de orientador credenciado no programa
Obs: As cópias dos documentos não precisam ser auten-

ticadas.
4.4. O candidato que, no prazo destinado para a matrícula, 

não cumprir as exigências de documentação anteriormente 
especificadas, não poderá se matricular no programa. Neste caso 
fica sem efeito o seu resultado no processo de seleção, podendo 
ser convocado o próximo candidato na lista de classificados.

5. Das Vagas e Linhas de Pesquisa
5.1. Serão disponibilizadas 15 vagas para o curso de 

doutorado.
5.2. As linhas de pesquisa do programa são as seguintes:
Mecânica Computacional
Materiais e Mecânica dos Materiais
Estruturas de Concreto e Alvenaria
Estruturas Metálicas
Estruturas de Madeira
Mecânica das Estruturas
6. Das Disposições Finais
6.1. A inscrição do candidato implica na aceitação das 

normas e instruções para o processo de seleção contidas neste 
edital e nos comunicados já emitidos ou que vierem a ser tor-
nados públicos.

 ESCOLA DE ENFERMAGEM

 Comunicado
Chamada de Bolsas Capes para o curso de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGE) da 
Escola de Enfermagem da USP realiza chamada para o preenchi-
mento de quatro Bolsas de Doutorado Capes-DS, voltadas para 
candidatos aos cursos de Doutorado e Doutorado Direto, seguin-
do o disposto do Edital EE 129/2019, disponível no site: http://
www.ee.usp.br/posgraduacao/ppge/processo_seletivo/ed_129/
Edital_EE_Fluxo_Continuo_2020.pdf

Uma das bolsas será destinada obrigatoriamente a projetos 
relacionados ao combate e prevenção ao Covid-19 e a outras 
epidemias que possam vir a ocorrer.

Os valores atuais das bolsas da Capes podem ser acessa-
dos através do seguinte link: https://www.capes.gov.br/bolsas/
prestacao-de-contas-bolsas/valores-de-bolsas

Além da aprovação no processo seletivo, o candidato deve-
rá dedicar-se exclusivamente ao Programa de Pós-Graduação, 
para ter direito à bolsa.

Os interessados deverão realizar inscrição, de 07-05-2020 
até 18-05-2020, encaminhando via e-mail (ppg.ppge.ee@usp.br) 
os documentos relacionados no item 4.2 do edital citado, mais 
o Formulário: "Solicitação de Concessão de Bolsas de Estudo" 
preenchido e devidamente assinado (pelo aluno e provável 
orientador), disponível no site do PPGE (http://www.ee.usp.br/
posgraduacao/ppge/index.php/paginas/mostrar/92).

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

 Comunicado
Normas da Segunda Etapa do Processo de Seleção do 

“Programa de Transferência Externa Usp – 2020/2021 – Início 
no 2º Semestre Letivo de 2020”, para os Cursos de Engenharia 
da Escola de Engenharia de São Carlos-USP.

Vagas nos Cursos de Engenharia:
Aeronáutica: 1
Civil: 4
Elétrica – Ênfase em Sistemas de Energia e Automação: 2
* 1. Normas da Segunda Etapa do Processo de Seleção:
a) será desclassificado o candidato que não obtiver a pon-

tuação mínima de 50% do total de pontos do exame de trans-
ferência externa a ser realizado pela FUVEST, na primeira etapa.

b) a classificação dos demais candidatos será feita pela 
ordem decrescente dos pontos obtidos no exame da primeira 
etapa realizado pela FUVEST.

c) quando o número de classificados for superior ao 
número de vagas existentes, a aceitação da transferência será 
feita por ordem decrescente dos pontos obtidos no exame da 
primeira etapa realizado pela FUVEST, dentro do número de 
vagas existentes.

Os critérios de desempate entre candidatos com a mesma 
Nota Final obedecerão a seguinte ordem:

c-1) Art. 15, § 3º da Resolução CoG 7944, de 25-03-2020, 
publicada no D.O. de 27-03-2020: “Em observância ao § 2º 
do art. 78 do Regimento Geral da Universidade de São Paulo, 
no exame de Seleção, em caso de empate entre candidatos à 
transferência, o aluno da USP terá preferência sobre os de outras 
instituições de ensino superior”.

c-2) Se após a aplicação do critério c-1 ainda permanecerem 
candidatos empatados, estes candidatos serão classificados em 
ordem decrescente do número de pontos obtidos nas questões 
de Matemática do exame da primeira etapa realizado pela 
FUVEST;

c-3) Se após a aplicação do critério c-2 ainda permanecerem 
candidatos empatados, estes candidatos serão classificados em 
ordem decrescente do número de pontos obtidos nas questões 
de Física do exame da primeira etapa realizado pela FUVEST.

Se, mesmo após aplicados os critérios de desempate pre-
vistos em c-1, c-2 e c-3, houver candidatos empatados com a 
mesma Nota Final dentro do número de vagas existentes, os 
mesmos terão direito à matrícula.

* 2. Matrícula
A divulgação dos resultados será feita no dia 17-07-2020. 

A partir do dia 20-07-2020 estarão disponíveis, no Serviço 
de Graduação da EESC, os atestados de vaga dos candidatos 
aprovados. A matrícula será realizada no dia 24-07-2020. No 
ato da matrícula, os candidatos aprovados deverão comparecer 
ao Serviço de Graduação da EESC apresentando os seguintes 
documentos (original e 1 cópia):

1) Certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;
2) Histórico escolar do ensino médio;
3) Cédula de identidade
* 3. Aproveitamento de estudos
A solicitação de dispensa de cursar disciplinas deverá 

ser feita em uma única vez no dia da matrícula, 24-07-2020. 
Para isso, o candidato interessado deverá entregar a seguinte 
documentação:

a) Requerimento fornecido pelo Serviço de Graduação da 
EESC/USP, devidamente preenchido, datado e assinado, disponí-
vel para download no site www.eesc.usp.br, Opção Graduação 
– Serviço de Graduação – Documentos – Aproveitamento de 
estudos (um requerimento para cada disciplina do curso de 
ingresso na EESC, para a qual estiver solicitando o aproveita-
mento de estudos);

b) Histórico escolar completo atualizado da Instituição de 
Ensino Superior de origem (1 cópia para cada requerimento);

c) Programa detalhado das disciplinas cursadas que serão 
utilizadas para os pedidos de aproveitamento de estudos (1 
cópia para cada requerimento).

Os documentos solicitados nos itens “b” e “c” deverão ser 
oficiais, emitidos pela Instituição de Ensino Superior de origem.

Para disciplinas cursadas na USP o candidato deverá entre-
gar os documentos exigidos nos itens “a” e “b”. O Aproveita-
mento de estudos será analisado pela Comissão Coordenadora 
do Curso, após manifestação do Departamento que oferece a 
disciplina solicitada.

Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Gra-
duação da EESC.

 Comunicado
Escola de Engenharia de São Carlos – Eesc- Usp
Edital de Abertura de Inscrições ao Processo Seletivo 

01/2020
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenha-

ria de Estruturas) – Doutorado
O Presidente da Comissão de Pós-Graduação da Escola de 

Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, torna 
público que estarão abertas as inscrições para a seleção de can-
didatos ao curso de Doutorado, do Programa de Pós-Graduação 
em Engenharia Civil (Engenharia de Estruturas), e estabelece 
abaixo as normas para o processo de seleção.

1. Das Disposições Gerais
1.1. O processo de seleção será realizado em uma única 

etapa.
1.2. Poderão participar do processo de seleção os candi-

datos que possuírem título de mestre com validade nacional 
ou considerado equivalente ao outorgado pela USP, conforme 
disposto nos itens 4.2 e 4.3.

1.3. Aos futuros egressos do curso de Doutorado desse 
Programa será outorgado o título de Doutor em Ciências, 
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil (Engenharia 
de Estruturas).

1.4. A realização do processo de seleção será coordenada 
pela Comissão Coordenadora do Programa.

2. Da Inscrição
2.1. O período de inscrição para este processo seletivo será 

de de 19 de agosto a 18-10-2020. As inscrições serão efetuadas 

ção desta etapa concluída; nos termos do Decreto Estadual 
62.032/2016 e observado o disposto no inciso I do §3º artigo 
116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, com suas alterações 
- o prazo para a execução do presente convênio será de até 
1.157 dias, contados a partir da data de sua assinatura. Data 
da assinatura do Termo de Aditamento: 23-04-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 227/2017 
- Parecer Referencial CJ/ST 03/2019 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de São Vicente - Proc. DADETUR 
430/2017 - Reforma do PIT Itararé - Alteração da redação das 
Cláusulas Primeira, Terceira, Quarta, Sexta e Nona - o valor do 
presente convênio é de R$ 43.011,68 de responsabilidade do 
Estado e/ou o que exceder de responsabilidade do Município - 
os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados ao 
Município em parcela única: R$ 43.011,68 a ser paga em até 
30 dias, após a medição desta etapa concluída; nos termos do 
Decreto Estadual 62.032/2016 e observado o disposto no inciso I 
do §3º artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, com suas 
alterações - o prazo para a execução do presente convênio será 
de até 1.157 dias, contados a partir da data de sua assinatura, 
até o dia 20-02-2021. Data da assinatura do Termo de Adita-
mento: 23-04-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 241/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 03/2019 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de Campos do Jordão - Proc. DADETUR 
2833307/2019 - Obras de Recapeamento asfáltico - Alteração da 
redação das Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Sexta 
e Décima - o valor do presente convênio é de R$ 3.113.207,40, 
sendo o valor de R$ 2.867.801,63 de responsabilidade do Estado 
e o valor de R$ 245.405,77, e/ou o que exceder, de responsabili-
dade do Município - os recursos de responsabilidade do Estado 
serão repassados ao Município em 6 parcelas: I - 1ª parcela: no 
valor de R$ 300.000,00, a que alude o “caput” desta cláusula, 
que será repassada após a expedição da ordem de serviço; II - 2ª 
parcela: no valor de R$ 508.710,54, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior e após 
a medição desta etapa concluída; III - 3ª parcela: no valor de R$ 
515.378,28 a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação de 
contas relativas à parcela anterior e após a medição desta etapa 
concluída; IV - 4ª parcela: no valor de R$ 512.224,52, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior e após a medição desta etapa concluída; V - 5ª 
parcela: no valor de R$ 515.744,15, a ser paga em até 30 dias a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior e após 
a medição desta etapa concluída; VI - 6ª parcela: no valor de R$ 
515.744,14, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação de 
contas relativas à parcela anterior e após a medição desta etapa 
concluída; observado o disposto no inciso I do §3º artigo 116 da 
Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, com suas alterações - o prazo 
de vigência do presente convênio é de 720 dias contados da 
assinatura do convênio ocorrida em 18-12-2019, com vencimen-
to em 07-12-2021. Data da assinatura do Termo de Aditamento: 
28-04-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 388/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 03/2019 - Convenentes - Secre-
taria de Turismo e o Município de Paulicéia - Proc. DADETUR 
3408298/2019 - Construção do portal de entrada do Município 
Paulicéia - Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Segun-
da, Terceira, Quarta, Sexta e Décima - o valor do presente con-
vênio é de R$ 786.601,13, sendo o valor de R$ 395.930,91 de 
responsabilidade do Estado e o valor de R$ 390.670,22, e/ou o 
que exceder, de responsabilidade do Município - - os recursos de 
responsabilidade do Estado serão repassados ao Município em 
2 parcelas: I - 1ª parcela: no valor de R$ 300.000,00, a que alude 
o “caput” desta cláusula, que será repassada após a expedição 
da ordem de serviço; II - 2ª parcela: no valor de R$ 95.930,91, a 
ser paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relati-
vas à parcela anterior e após a medição desta etapa concluída; 
observado o disposto no inciso I do §3º artigo 116 da Lei Federal 
8.666 de 21-06-1993, com suas alterações - o prazo de vigência 
do presente convênio é de 720 dias contados da assinatura do 
convênio ocorrida em 18-12-2019, com vencimento em 07-12-
2021. Data da assinatura do Termo de Aditamento: 28-04-2020

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7636, de 6-5-2020

Dispõe sobre distribuição de cargo de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, e tendo em vista o disposto na Lei 14.782, de 
14-05-2012, baixa a seguinte portaria:

Artigo 1º – Fica distribuído, junto ao Instituto de Física de 
São Carlos, no Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, 
um cargo de Professor Doutor, ref. MS-3, em RDIDP, da PG do 
QDUSP.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria GR-7637, de 6-5-2020

Dispõe sobre distribuição de cargo de Professor 
Doutor

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do artigo 
42, I, do Estatuto, e tendo em vista o disposto na Lei 14.782, de 
14-05-2012, baixa a seguinte portaria:

Artigo 1º – Fica distribuído, junto ao Instituto de Química, 
no Departamento de Bioquímica, um cargo de Professor Doutor, 
ref. MS-3, em RDIDP, da PG do QDUSP.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

Portaria do Reitor, de 6-5-2020
Designando, nos termos do artigo 4º da Portaria GR 

2.901/1994, Adailton Xavier, Benedito Luís Belloni e Fernando 
Hypólito de Araújo, na qualidade de titulares, e Patrícia Kelly de 
Oliveira Fugolari, na qualidade de suplente, para, com mandato 
de 1 ano e sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão 
Permanente de Avaliação da Prefeitura do Campus USP Fernan-
do Costa, a partir de 22-04-2020. 

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

 SEÇÃO DE GRADUAÇÃO
 Portaria Interna EACH 017, de 30-4-2020
Designação de Monitora Voluntária
A Diretora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da 

Universidade de São Paulo (EACH-USP), de acordo com o dispos-
to nos Artigos 208 e 209 do Regimento Geral da Universidade 
de São Paulo, Resolve:

Artigo 1º - Designar a aluna 10281160 - Luiza Lopes Rome-
ro, no período de fevereiro a julho de 2020, as funções volun-
tárias de aluna monitora na disciplina de graduação ACH5015 
- Assistência à Mulher na Família e na Comunidade.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

521, salas 11/12, Jardim Aquarius, em São José dos Campos, 
que abriga a Seccional da Procuradoria, em cumprimento às 
medidas preconizadas no Decreto 64.936, de 13-04-2020, que 
dispôs sobre medidas de redução de despesas no âmbito da 
Administração Estadual, no contexto da pandemia da COVID-19 
(Novo Coronavírus).

Valor da redução: R$ 1.458,90 (10,839%)
Base mensal anterior: R$ 13.458,90.
Base mensal atual: R$ 12.000,00.
Vigência: 01-05 a 01-08-2020.
Natureza de despesa: 339039-91
Programa de Trabalho: 03.092.4001.5843.0000 – PTRES: 

400135
UGE: 400112
Data da assinatura: 06-05-2020.
 Primeiro Termo Aditivo
Processo PGE 16616-371434/2019
Contratada: Leticia Gabriela Peres Mendonça ME
Contratante: Procuradoria Regional de Taubaté
Objeto: Redução, por parte da contratada, da metragem 

do item 01 - Pisos Frios - da prestação de serviços de limpeza, 
asseio e conservação predial da Sede da Procuradoria Regional 
de Taubaté, em cumprimento às medidas preconizadas no Decre-
to 64.936, de 13-04-2020, que dispôs sobre medidas de redução 
de despesas no âmbito da Administração Estadual, no contexto 
da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus).

Valor da redução: R$ 456,02 (25,00% do valor do item).
Base mensal anterior: R$ 1.824,07.
Base mensal atual: R$ 1.368,05.
Vigência: 01-05 até enquanto perdurar a pandemia.
Natureza de despesa: 33903796
Programa de Trabalho: 03.092.4001.5843.0000 – PTRES: 

400135
UGE: 400112
Data da assinatura: 06-05-2020.

 Turismo
 DEPARTAMENTO DE APOIO AO 
DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

 Extratos de Convênio
Termos de Aditamento
1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 001/2018 

- Parecer Referencial CJ/ST 03/2019 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de São Roque - Proc. DADETUR 
1599305/2018 - Pavimentação asfáltica da Estrada Turística 
Angolana - Fase 2 - Alteração da redação das Cláusulas Primeira, 
Terceira, Quarta e Sexta - o valor do presente Convênio é de R$ 
1.303.404,74, sendo o valor de R$ 1.290.319,53 de responsabili-
dade do Estado e o valor de R$ 13.085,21 e/ou o que exceder, de 
responsabilidade do Município - os recursos de responsabilidade 
do Estado serão repassados ao Município em 4 parcelas: I - 1ª 
parcela: Inalterada. Valor repassado ao Município em 19-07-
2019; II - 2ª parcela: Inalterada. Valor repassado ao Município 
em 27-09-2019; III - 3ª parcela: no valor de R$ 293.869,73, a ser 
paga em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à 
parcela anterior e após a medição desta etapa concluída; IV - 4ª 
parcela: no valor de R$ 353.489,70, a ser paga em até 30 dias, a 
partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior e após 
a medição desta etapa concluída; observado o disposto no inciso 
I do §3º artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, com 
suas alterações. Data da assinatura do Termo de Aditamento: 
28-04-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 361/2019 
- Parecer Referencial CJ/ST 03/2019 - Convenentes - Secretaria 
de Turismo e o Município de São José do Barreiro - Proc. DADE-
TUR 3369178/2019 - Implantação de sinalização de apoio ao 
Turismo em São José do Barreiro - Alteração da redação das 
Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, Sexta e Décima - os recur-
sos de responsabilidade do Estado serão repassados ao Municí-
pio em 3 parcelas: I - 1ª parcela: no valor de R$ 297.757,17, a 
que alude o “caput” desta cláusula, que será repassada após a 
expedição da ordem de serviço; II - 2ª parcela: no valor de R$ 
199.053,77, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação de 
contas relativas à parcela anterior e após a medição desta etapa 
concluída; III - 3ª parcela: no valor de R$ 199.053,77, a ser paga 
em até 30 dias a partir da aprovação de contas relativas à par-
cela anterior e após a medição desta etapa concluída; observado 
o disposto no inciso I do §3º artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 
21-06-1993, com suas alterações. Data da assinatura do Termo 
de Aditamento: 23-04-2020.

2º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 
118/2017 - Parecer Referencial CJ/ST 03/2019 - Convenen-
tes - Secretaria de Turismo e o Município de São José do 
Barreiro - Proc. DADETUR 212/2017 - Reforma e ampliação 
do Prédio do Hospital Virgílio Pereira para Centro Turístico 
e de eventos - Alteração da redação das Cláusulas Primeira, 
Terceira, Quarta, Sexta e Nona - o valor do presente convênio 
é de R$ 1.401.797,82, sendo o valor de R$ 1.401.797,82, de 
responsabilidade do Estado e/ou o que exceder de responsa-
bilidade do Município - os recursos de responsabilidade do 
Estado serão repassados ao Município em 4 parcelas: I - 1ª 
parcela: no valor de R$ 323.457,63, repassada ao Município 
em 31-05-2019; II - 2ª parcela: no valor de R$ 369.180,49, 
repassada ao Município em 13-09-2019; III - 3ª parcela: no 
valor de R$ 369.055,24, a ser paga em até 30 dias a partir 
da aprovação de contas relativas à parcela anterior e após a 
medição desta etapa concluída; IV - 4ª parcela: no valor de R$ 
340.104,46, a ser paga em até 30 dias a partir da aprovação 
de contas relativas à parcela anterior e após a medição desta 
etapa concluída; observado o disposto no inciso I do §3º 
artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, com suas 
alterações - o prazo de vigência do presente convênio é de 
1024 dias, contados a partir da data de sua assinatura ocorri-
da em 30-11-2017, com vencimento em 19-09-2020. Data da 
assinatura do Termo de Aditamento: 23-04-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 
226/2017 - Parecer Referencial CJ/ST 03/2019 - Convenentes 
- Secretaria de Turismo e o Município de São Vicente - Proc. 
DADETUR 431/2017 - Urbanização da Rua Campos Sales 
e Av. Martins Fontes - Alteração da redação das Cláusulas 
Primeira, Terceira, Quarta, Sexta e Nona - o valor do presente 
convênio é de R$ 205.828,98, dos quais R$ 184.934,90, 
de responsabilidade do Estado e R$ 20.894,08 e/ou o que 
exceder de responsabilidade do Município - os recursos de 
responsabilidade do Estado serão repassados ao Município 
em 2 parcelas: I - 1ª parcela: Inalterada; II - 2ª parcela: no 
valor de R$ 35.045,66, a ser paga em até 30 dias a partir 
da aprovação de contas relativas à parcela anterior e após 
a medição desta etapa concluída; observado o disposto no 
inciso I do §3º artigo 116 da Lei Federal 8.666 de 21-06-1993, 
com suas alterações - o prazo para a execução do presente 
convênio será de até 1275 dias, contados a partir da data de 
sua assinatura, até a data de 16-06-2021. Data da assinatura 
do Termo de Aditamento: 23-04-2020.

1º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR 
224/2017 - Parecer Referencial CJ/ST 03/2019 - Convenen-
tes - Secretaria de Turismo e o Município de São Vicente 
- Proc. DADETUR 427/2017 - Reforma do PIT Gonzaguinha 
- Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Terceira, 
Quarta, Sexta e Nona - o valor do presente convênio é de R$ 
37.287,02 de responsabilidade do Estado e/ou o que exceder 
de responsabilidade do Município - os recursos de responsa-
bilidade do Estado serão repassados ao Município em parcela 
única: R$ 37.287,02 a ser paga em até 30 dias, após a medi-
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